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Kære ven af orkestret 

Rødovre Concert Band vandt igen DM og 
skal til EM i Frankrig til foråret – Vennefor-
eningen støtter projektet med 20.000 kr. 
 

Siden sidst 

Rødovre Concert Band spillede forårskoncert den 
26. marts, og vi fik som sædvanlig et varieret pro-
gram, der naturligvis indeholdt musikken til de 
nært forestående danmarksmesterskaber, som 
blev afholdt den 6. april i DR’s koncerthus. 
 

Pligtnummeret til DM var Three Washington Sta-
tues, som orkestret har spillet ved de seneste 
koncerter, og med de 4 første satser af Ringenes 
Herre sikrede orkestrets sig danmarksmesterska-
bet – endda med stor afstand ned til 2. pladsen. 
 

Det betyder, at Rødovre Concert Band endnu en 
gang skal til EM, denne gang i Amiens i Frankrig 
den 23. maj næste år. Orkestrets formand, Jør-
gen Jensen, fortæller: ”Ved det seneste mester-
skab i Bruxelles i 2018 opnåede Rødovre Concert 
Band en flot 5.-plads blandt 10 deltagende orke-
stre, bl.a. fra – i denne forbindelse – europæiske 
stormagter som Norge, England, Belgien, Hol-
land, Frankrig og Spanien. Det er Rødovre Con-
cert Bands ambition at kunne opnå samme resul-
tat ved det kommende mesterskab.” 
 

Venneforeningen støtter orkestret bestræbelser 
med 20.000 kr. 
 

Forårssæsonen blev afsluttet med en flot koncert 
i Tivoli. Koncerten blev indledt med en uropførel-
se af André Jensen, og her spillede MusikUnik 
med i værket, som var en hyldest til Rødovre 
Kommune Borgmester, Erik Nielsen – han kunne 
tidligere på året fejre sit 25-års jubilæum. 
 
MusikUnik 

Børnene i MusikUnik fortsætter den fantastiske 
udvikling. Ved Rødovre Concert Bands koncert i 

Tivoli spillede de som nævnt med i uropførelsen 
af André Jensens værk. 
 

Den 24. juni lagde Valhøj Skole koncertsal til en 
festlig årsafslutning for eleverne i MusikUnik. De 
yngste med ca. 1 års erfaring spillede deres egen 
afdeling, derefter trådte de ældre ind i orkesteret, 
og til sidst spillede de ældste alene og sluttede 
med musik fra Harry Potter-filmene. 
 

Som sædvanlig var mentorerne fra Rødovre Con-
cert Band til stede for at støtte de unge musikere. 
Musikken blev dirigeret af Leon Samálsson og 
Jørgen Misser Jensen. 

 

 
 

Orkestrets formand, Jørgen Jensen modtager diplom og 
pokal som tegn på danmarksmesterskabet. Til højre ses re-
præsentanter for Aarhus Postorkester og Lyngby-Taarbæk 

Harmoniorkester, som opnåede henholdsvis 2. og 3.-pladsen. 

 
Senest var MusikUnik og Juniorerne fra Gilleleje 
Byorkester på deres traditionelle weekendophold i 
begyndelsen af oktober, og de afsluttede med en 
fornem koncert med et meget afvekslende pro-
gram. 
 
Det behøver vist ingen præcisering, at Rødovre 
Concert Bands arbejde med MusikUnik nyder stor 
anseelse og respekt i kommunen – ikke mindst 
hos borgmesteren. 
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Efterårssæsonen 

I forbindelse med 50-året for The Beatles’ udgi-
velse LP’en Abbey Road afholder Rødovre Con-
cert Band i samarbejde med Viften og Rødovres 
Korskole en koncert med musikken fra albummet 
og historien om tilblivelsen – sunget af Lauritz 
Thomsen og fortalt af konferencier Per Wium. 
Sidstnævnte er nok den person i Danmark, der 
ved mest om The Beatles, og han kan fortælle en 
masse anekdoter. 
 

Koncerterne afholdes søndag d. 27. oktober kl. 
14:00 og 16:30. Der er næsten udsolgt, og dette 
nyhedsbrev når måske ikke frem i tide, men vi har 
sendt besked med e-mail til alle, som har givet os 
deres e-mailadresse. 
 

Efterårskoncerten er i år søndag den 3. novem-
ber kl. 16.00. Vi kender desværre ikke program-
met i detaljer, men temaet bliver præsentation af 
nogle af orkestrets dygtige unge musikere som 
solister. Der loves en fantastisk koncert med 
spændende og underholdende musik. 
 

Julekoncerten falder tidligt i år, nemlig søndag 
den 1. december kl. 16.00. Der vil være masser 
af julemusik, som man kan synge med på – men 
også andet spændende musik, bl.a. smagsprøver 
fra det kommende europamesterskab. 
 

Måske spiller orkestret i Rødovre Centrum den 
31. december, men det er ikke afgjort endnu. 
Hold øje med lokalpressen. 
 

Kommunens nytårskoncert er søndag den 5. ja-
nuar kl. 15.00, hvor årets kulturpris uddeles. 
Sørg for at købe billet i god tid. 
 
Datoer i forårssæsonen 2019 

Orkestret har de seneste par år spillet koncert i 
Grundtvigskirken, og succesen gentages muligvis 
næste år torsdag den 27. februar kl. 19.30 – men 
det er endnu ikke endelig aftalt. Derimod synes 
det sikkert, at der er forårskoncert i Viften søndag 
den 26. april kl. 16.00. 
 
Generalforsamling 

Den 3. maj blev der afholdt generalforsamling i 
Venneforeningen. I de forløbne to år har forenin-
gen støttet orkestret med 25.000 kr., først og 
fremmest til orkestrets deltagelse i EM. Jørgen 
Münster blev genvalgt som formand, Birgitte We-

dege genvalgt som kasserer og Bodil Valentiner 
genvalgt som revisor. 
 
Rabatkuponer 

Med dette brev følger fire rabatkuponer. Der er to 
til efterårskoncerten (blå baggrund) og to til jule-
koncerten (rød baggrund). Vi håber, du vil benytte 
dig af kuponerne, men du er også meget vel-
kommen til at forære dem væk til venner eller be-
kendte. 
 

Husk, at det også er muligt at få rabat ved køb via 
internettet. Hvis du modtager nyhedsbrevet som 
mail, så får du også rabatlinket – ellers send en 
mail med dit navn til ven@concertband.dk, så 
får du en mail tilbage med et link til Viftens billet-
bestilling, hvor rabatten bliver trukket automatisk 
fra i prisen. Vi husker din e-mailadresse og sen-
der igen før næste koncert. 
 

 
 

De stolte repræsentanter for Rødovre Concert Band: 
dirigent Jørgen Misser Jensen, saxofonist Laura Kjærgaard 

(bedste solopræstation) dirigent Peter Ettrup Larsen 
og formand Jørgen Jensen. 

 

Nyhedsbrev på e-mail 

Hvis du gerne vil modtage det halvårlige nyheds-
brev som e-mail i stedet for som brev, skal du blot 
sende en mail til ven@concertband.dk. Du vil så 
heller ikke modtage girokort med posten og skal 
derfor betale kontingent via netbank. 
 
Kontingent 

Hvis du har betalt kontingent for et helt år, er der 
ikke vedlagt girokort med dette brev. Ellers håber 
vi at modtage kontingent for efteråret. Vennefor-
eningen modtager mange frivillige bidrag oven i 
kontingentet, og det er både vi og orkestret meget 
taknemmelige for. 


